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There are no translations available.

Ο Παπάγου διανύει μια ονειρική σεζόν που τον βρίσκει στην πρώτη θέση της Α' ΕΣΚΑ. Ο
προπονητής της ομάδας, Νότης Κονδύλης, μίλησε στο Sepk.gr για την προσπάθεια των
"στρατηγών", το γεμάτο "Σαλούν" και τη φλόγα που έχει ανάψει στην καρδιά του ιστορικού
συλλόγου.
Η ομάδα του Νότη Κονδύλη φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του
ανταγωνιστικού πρωταθλήματος της Α' ΕΣΚΑ μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής του
δεύτερου γύρου. Το αξιοσημειώτο, βέβαια, αναφορικά με τη φετινή αγωνιστική περίοδο
είναι το γεγονός ότι το κλειστό του Παπάγου γεμίζει σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, από
φιλάθλους και μπασκετικό κόσμο της Αθήνας.
Και να φανταστεί κανείς ότι ο στόχος που είχε τεθεί στο ξεκίνημα δεν αφορούσε την άνοδο
στη Γ' Εθνική. "Ο στόχος μας ήταν καταρχήν να προχωρήσουμε σε μια οικονομική
εξυγείανση, ξεκινώντας από την οργάνωση των ακαδημιών. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε
ένα 5ετές πλάνο, το οποίο χρειάζεται τους κατάλληλους συνεργάτες, υπομονή και πολύ
δουλειά.
Θέλαμε να κάνουμε μια νέα αρχή και να ξεκινήσουμε από μια νέα βάση, προωθώντας τα
δικά μας παιδιά. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι αυτή τη στιγμή παίζουν στην ανδρική τέσσερα
παιδιά από τις υποδομές. Επίσης νομίζω ότι κάναμε καλές επιλογές στις μεταγραφές.
Θέλαμε να φτιάξουμε, με χαμηλό μπάτζετ, μια καλή ομάδα και να κάνουμε μια νέα αρχή,
χωρίς να ξεπεράσουμε τα όρια" ήταν τα πρώτα λόγια του προπονητή των "στρατηγών", που
επίσης προέρχεται από τα σπλάχνα της ομάδας.
"Είναι λάθος να τάζεις συνεχώς χρήματα χωρίς να μπορείς να τα δώσεις ή να μπαίνεις σε
μια φιλοσοφία να φτιάχνεις κάθε χρόνο μια καινούργια ομάδα και να φέρνεις παίκτες. Τα
μηνύματα από όλη τη χώρα, όχι μόνο από το μπάσκετ, είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε η
μόνη λογική είναι να δουλεύουμε σκληρά. Κι εμείς είμαστε στο γήπεδο. Κάθε μέρα.
Φέτος θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο με υγεία, που να είναι μαχητικό κι από εκεί
και πέρα να κάνουμε την καλύτερη δυνατή πορεία. Άλλες φορές παίζουμε καλά κι άλλες
φορές όχι. Το χαρακτηριστικό, όμως, αυτής της ομάδας είναι ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια
μέχρι το τέλος.
Όσο για το που μπορεί να φτάσει; Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν αγχωνόμαστε, όμως, γιατί η
ομάδα δεν φτιάχτηκε για να ανέβει. Αν αυτό έρθει στην πορεία δεν θα πούμε όχι. Αλλά το
σημαντικό είναι να παλεύεις πάντα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλει κάποιος να
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αναδειχτεί" πρόσθεσε.
Το γεμάτο "Σαλούν" είναι από τα όπλα του Παπάγου κι ο Νότης Κονδύλης σημειώνει επ'
αυτού: "Το να βλέπεις το γήπεδο γεμάτο, με φίλους της ομάδας και κόσμο από όλη την
Αθήνα δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Θέλω να αναφέρω εδώ και τη συμβολή του Μιχάλη
Υφαντή που βοηθάει πολύ εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι σε όλα τα επίπεδα.
Στόχος μας είναι κάποια στιγμή η ομάδα να επανέλθει στις Εθνικές κατηγορίες. Για να γίνει
αυτό, όμως, πρέπει να βάλουμε τις βάσεις, προκειμένου να ανοίξει ένας νέος κύκλος.
Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν την ομάδα κι έχει ανάψει μια φλόγα. Νομίζω ότι αυτό
που γίνεται είναι αξιοσημειώτο. Θυμίζει τις παλιές εποχές της ομάδας, που υπήρχε
ανάλογος παλμός. Ο κόσμος άρχισε από πέρσι να ξυπνάει, αλλά αυτό που γίνεται φέτος
είναι κάτι φοβερό, που μας δίνει πολύ δύναμη".
Το πρωτάθλημα της Α' ΕΣΚΑ είναι φέτος ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. "Υπάρχουν εφτά ομάδες
που μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν στην 5άδα. Όλα είναι ανοιχτά ακόμη και για την
πρωτιά. Όλοι είναι στο κόλπο. Υπάρχει, εξάλλου, σχεδόν ένας γύρο.ς Τα 12 παιχνίδια είναι
πολλά κι οι ισορροπίες ρευστές. Οι λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο, καθώς όλες οι ομάδες
της δεκάδας έχουν το ρόστερ και μπορούν να κάνουν ανά πάσα στιγμή τη ζημιά. Για
παράδειγμα ο Απόλλωνας που έχει μόλις δύο νίκες είναι μια πολύ καλή ομάδα, που έχει
χάσει 5-6 ματς στον πόντο.
Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε παιχνίδια. Όλα είναι
ακριβώς ίδια! Αυτός ο ανταγωνισμός από την άλλη έχει κάνει το πρωτάθλημα πολύ
ενδιαφέρον. Είναι καλό που ασχολείται πολύς κόσμος, γιατί οι Έλληνες πρέπει να
αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο το άθλημα. Να το ξαναβάλουμε στη ζωή μας γιατί είναι το
σπορ που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας" τόνισε σχετικά.
Και ολοκλήρωσε αναφερόμενος ξανά στον Μιχάλη Υφαντή, που στα 40 του χρόνια του
βοηθάει την ομάδα της καρδιάς του. "Θέλω να σταθώ στην τεράστια προσφορά του Μάικ.
Έχουμε παίξει μαζί κι έχουμε ζήσει τις χρυσές στιγμές του Παπάγου. Είμαι πολύ τυχερός
που τον έχω στο πλευρό μου. Και αγωνιστικά, αλλά και γενικότερα στο πλάνο και στο
όραμα που έχουμε για την ομάδα".
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